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Syftet med denna kvalitativa studie var att beskriva föräldrars erfarenheter av kommunikation med 

skolsköterskor. Skolsköterskor arbetar med hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad och 

möter barn i deras vardagsmiljö i skolan flera gånger under barnens skolgång. Den hälsofrämjande 

omvårdnaden är som mest effektiv om det finns ett samarbete mellan skolsköterskor och föräldrar 

och det är viktigt att kommunikationen dem emellan fungerar väl. Intervjuer genomfördes med en 

grupp föräldrar för att få kunskap om hur de erfor kommunikationen med skolsköterskor. Genom 

en innebördsanalys av innehållet i intervjuerna framkom fyra innebördsteman: Skolsköterskors 

förmåga att förmedla engagemang och omtanke, Skolsköterskors tillgänglighet för skolbarn och 

föräldrar, Oklarheter kring skolsköterskeprofessionen kan påverka kommunikationen samt 

Informativ kommunikation- positiva och negativa erfarenheter. Delar av dessa teman finns också 

att läsa i kompetensbeskrivningen för skolsköterskor, och de är alla viktiga delar i skolsköterskans 

profession. Sammanfattningsvis visar resultatet att föräldrar mestadels upplever kommunikationen 

med skolsköterskor som positiv. Det finns dock områden som skulle kunna förbättras, exempelvis 

val av sättet att kommunicera i olika sammanhang samt en ökad tillgänglighet till skolsköterskor. 

Resultatet visar också att föräldrar inte har kunskap om vilken utbildning skolsköterskor har eller 

vilka arbetsuppgifter som ingår i skolsköterskors uppdrag. 
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The aim of this qualitative study was to describe parents´ experiences of communication with 

school nurses. School nurses work with health promotion and health prevention education, and 

they meet children in their natural environment in school several times in children´s education. 

Health promotion are most successful if there is a cooperation between school nurses and 

children´s parents and it is important that the communication is well-functioning. Interviews 

were conducted with a group of parents to find out how they experience the communication with 

school nurses. By analysis of the content of the interviews, using themes of meaning as a 

method, four themes of meaning were found: School nurses´ ability to provide commitment and 

care, School nurses accessibility for school children and parents, Uncertainties concerning the 

school nurse profession can affect communication and Informative communication- positive and 

negative experiences. Part of these themes is also available to read in the competence description 

for school nurses, and they are all key parts in the profession of the school nurse. In summary, 

the result show that parents mostly experience the communication as positive with the school 

nurses. However, there are some areas that could be improved, for example the choice of means 

to communicate in different contexts, and increased accessibility to school nurses. The result 

also show that parents do not have the knowledge of what education school nurses have or what 

tasks included in the school nurses´ assignments. 

 
 



 
 

Innehållsförteckning 

 

 

INLEDNING .............................................................................................................................. 1 

BAKGRUND .............................................................................................................................. 1 

Vårdvetenskaplig utgångspunkt- livsvärld .................................................................................... 1 

Erfarenheter ............................................................................................................................. 2 

Skolsköterskeprofessionen ......................................................................................................... 2 

Vårdnadshavare/föräldrar ........................................................................................................... 3 

Kommunikation ........................................................................................................................ 4 

PROBLEMFORMULERING ..................................................................................................... 5 

SYFTE ....................................................................................................................................... 5 

METOD ..................................................................................................................................... 5 

Urval ....................................................................................................................................... 6 

Datainsamling .......................................................................................................................... 6 

Dataanalys ............................................................................................................................... 8 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN ...................................................................................................... 8 

RESULTAT ..............................................................................................................................10 

Skolsköterskors förmåga att förmedla engagemang och omtanke ...................................................10 

Skolsköterskors tillgänglighet för skolbarn och föräldrar...............................................................11 

Oklarheter kring skolsköterskeprofessionen kan påverka kommunikationen ....................................12 

Informativ kommunikation- positiva och negativa erfarenheter ......................................................13 

Resultatsammanfattning ............................................................................................................14 

DISKUSSION ............................................................................................................................15 

Metoddiskussion ......................................................................................................................15 

Resultatdiskussion ...................................................................................................................18 

REFERENSER ..........................................................................................................................22 

 

  

BILAGOR 

    

    1.        Informationsbrev till föräldrar 

    2.    Frågeguide 



1 
 

INLEDNING 
 

Denna studie inriktar sig på föräldrars erfarenheter av kommunikation med skolsköterskor. Föräldrar 

kommer i kontakt med skolsköterskor vid exempelvis vaccinationshanteringen under barnens 

skoltid. I Sverige har alla barn rätt till vaccinationer mot flera olika sjukdomar men det finns inga 

krav på obligatorisk vaccination. Detta är något som barnets föräldrar avgör varför kommunikation 

med skolsköterskor är nödvändig (Socialstyrelsen, 2010). Enligt Mäenpää, Paavilainen och Åstedt-

Kurki (2013) möter skolsköterskor de flesta eleverna i skolan regelbundet, vid både planerade och 

spontana hälsobesök. Deras stöd till elever kommer hela familjen till del. Det är viktigt att 

skolsköterskor har ett professionellt och empatiskt förhållningssätt för att kunna skapa en trygghet 

och ett förtroende i relationen vid kommunikation med föräldrarna, exempelvis vid rådgivning inför 

vaccinationer. Detta gagnar ett bra samarbete mellan skolsköterskor och föräldrar vilket kan behövas 

för att kunna stödja och hjälpa eleverna. Det kan vara en pedagogisk utmaning att skapa bra samtal 

och möten med föräldrar, vilket kräver kunskap om hur föräldrar erfar kommunikation med 

skolsköterskor.  

BAKGRUND 
 

Under nedanstående rubriker beskrivs för studien aktuella områden. Den vårdvetenskapliga 

utgångspunkten livsvärld presenteras och därefter följer en beskrivning av begreppen erfarenheter, 

skolsköterskeprofessionen, vårdnadshavare/ föräldrar och kommunikation.  

Vårdvetenskaplig utgångspunkt- livsvärld  
Denna studie har en livsvärldsteoretisk ansats. Livsvärlden kan beskrivas som den värld där vi 

lever våra vardagliga liv, en värld av olika meningssammanhang såväl inom oss som utanför oss 

(Asp & Fagerberg, 2012). Det handlar om vårt livsutrymme, där vi lever och verkar samt 

samverkar med andra människor och en mängd händelser och skeenden som vi påverkar och 

påverkas av (Dahlberg, 2014). Människans upplevelse av hälsa och sjukdom utgår från individens 

eget perspektiv och är beroende av bland annat minnen, våra upplevelser och förväntningar om 

framtiden. Livsvärlden är världen så som den uppfattas och levs av individen (Hörnsten, 2013). Att 

leva innebär att vara i olika sammanhang, såväl ett historiskt som kulturellt och socialt. Dessa 

bildar en enhet som formar individens livsvärld och som kan förstås som erfarenhetsvärld. 

Tillägnandet av kunskap och lärande börjar alltid i tidigare erfarenheter som följer med in i 

lärandeprocessen och är på så sätt individuellt. Att skapa förståelse för det lidande som individerna 

upplever och därigenom hjälpa dem till välbefinnande utifrån befintliga förutsättningar är ett sätt 

som kan vägleda vårdare i deras arbete. Detta kräver att vårdaren är öppen för vad individen 

berättar och strävar efter att förstå dennes livsvärld (Asp & Fagerberg, 2012). Som skolsköterska 

kan detta till exempel innebära att som en neutral förmedlare kunna hjälpa föräldrarna att förstå 

barnens livsvärld efter att exempelvis haft hälsosamtal med barnen, för att kunna förmedla barnens 

behov. Det kan även innebära att förstå föräldrarnas livsvärld för att på bästa sätt kunna planera 

och genomföra omvårdnaden av barnet i skolan. Denna studie utgår från ett livsvärldsperspektiv 

där fokus ligger på föräldrars egna berättelser om fenomenet erfarenheter av kommunikation med 

skolsköterskor.                                                                                                                                                                                                     
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Erfarenheter 

Att erfara innebär att genom en egen upplevelse bli medveten om något sammanhang. Med 

erfarenhet menas sinnesiakttagelse som bygger på kunskap eller färdighet, men även att genom 

erfarenhet och sinnesiakttagelser uppnå kunskap eller färdighet. En upplevelse kan beskrivas som 

att vara med om något, gärna på något sätt anmärkningsvärt. Vidare menas att uppfatta och värdera 

något på ett känslomässigt plan (Nationalencyklopedin, 2015). Enligt Kant (Infovoice, 2009) kan 

vi aldrig självständigt pröva erfarenheten mot någon bakomliggande absolut verklighet eftersom 

det är erfarenheten som är föremålet för all vetenskaplig kunskap. Erfarenheten är någonting vi 

aldrig kan bortse ifrån och det omfattar inte bara det via sinnena givna, utan även om en estetisk, 

etisk eller religiös erfarenhet. Kant menar att det vi upplever är en bearbetad produkt och enligt 

Gadamer innebär upplevandet att göra erfarenheter (a.a). Allting som vi erfar har alltid en mening, 

en innebörd för oss, menar Dahlberg (2014). Det handlar om att då man ser något i ett annat ljus 

förändras man därigenom själv och får denna nya upplevelse. Vidare påtalas att det därför gör ont 

att växa och få en ny förståelse men att detta är något som är nödvändigt för att nå kunskap 

(Infovoice, 2009).  

Skolsköterskeprofessionen 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2011) innebär den hälsofrämjande omvårdnaden ett 

empatiskt och respektfullt förhållningssätt för att ge stöd till elever och föräldrar i olika situationer. 

I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom skolhälsovård (a.a) 

beskrivs att skolsköterskor ska möjliggöra optimal delaktighet för elever och föräldrar i det 

hälsofrämjande arbetet. Detta görs genom att ge en utvecklingsanpassad och relevant information 

till såväl elever som föräldrar, både individuellt och i grupp. Skolsköterskor ska även förvissa sig 

om att elever och föräldrar har förstått given information. Hälsofrämjande omvårdnad utgör 

tillsammans med folkhälsokunskap och medicinsk vetenskap basen i skolsköterskors profession 

och yrkesutövning. Skolsköterskors profession är därmed mångfasetterad. Att arbeta 

hälsofrämjande innebär att se elever som unika personer med sina egna behov, förutsättningar och 

förväntningar. Det innebär även att ta tillvara på det friska hos varje elev, att aktivt förebygga 

hälsorisker och motivera till förändrade levnadsvanor när det behövs. Detta kan ställa krav på 

skolsköterskors pedagogiska förmåga eftersom det inte räcker med att enbart informera om olika 

faktakunskaper utan att också stärka och uppmuntra elevens delaktighet till att, utifrån sin 

mognadsnivå, göra hälsosamma val och fatta egna sunda beslut (a.a).  
 

Elevhälsan beskrivs som en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling och inom 

elevhälsan finns olika kompetenser som tillsammans ska stödja elevers utveckling mot 

utbildningens mål genom. De olika kompetenserna innefattar en medicinsk, psykologisk, 

psykosocial och specialpedagogisk insats och skolsköterskor, tillsammans med skolläkare, utgör 

elevhälsans medicinska enhet (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Enligt Skollagen (SFS 

2010:800) ska varje elev erbjudas minst tre hälsobesök i grundskolan vilka ska vara jämnt 

fördelade under skoltiden. Däremellan ska elever erbjudas syn- och hörselundersökningar och 

andra begränsade hälsokontroller och elever får själva anlita elevhälsans medicinska enhet för 

enkla sjukvårdsinsatser vid behov. I Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen & Skolverket, 

2014) framkommer det att elevhälsans insats ska genomföras i samverkan med elev, 
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vårdnadshavare och övrig personal. Insatserna syftar till att ge elever kunskap om hälsosamma 

levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa/ohälsa (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014).  

 

Med hjälp av strategier att hantera svårigheter, stärka det som fungerar och motivera till förändring 

vid ohälsosamma levnadsvanor kan skolsköterskor vara stödjade. Det är centralt i elevhälsoarbete 

att hjälpa föräldrar att bli stärkta i sitt föräldraskap eftersom det bidrar positivt till elevers 

utveckling, menar Plantin och Demmer Selstam (2013). Exempelvis kan samarbetet med föräldrar 

handla om diskussioner kring barnens levnadsvanor som kan påverka barnens energi under 

skoldagarna såsom fysisk aktivitet/inaktivitet, tv-tittande, mobiltelefon- och dataanvändande, 

godisätande, snabbmat med mera. Även relationer, konflikter och krav kan vara aktuella och 

relevanta ämnen att ta upp (Axelsson, 2013).  
 

Vårdnadshavare skall erhålla aktuell hälsoinformation då patienten är ett barn, enligt Patientlagen 

(SFS 2014:821). Denna informationsöverföring ingår därför också i skolsköterskors uppdrag. 

Enligt Lineberry och Ickes (2015) anser lärare och föräldrar att skolsköterskors arbete i skolan är 

ovärderligt. Deras arbete ger eleverna en högre kvalité på skolarbetet genom en högre närvaro i 

skolan då hälsoriskerna anses minska med skolsköterskors närvaro. Skolsköterskor kan genom ett 

jämställt samarbete med barn och föräldrar hjälpa till att skapa goda förutsättningar för en 

hälsosam livsstil (Mäenpää et al., 2013). Skolsköterskor har en central roll i skolan då de finns 

tillgängliga för eleverna i deras vardagsmiljö. De anses ha en idealistisk placering för att kunna 

stödja elever och erbjuda hälsoundervisning och genom detta minska hälsoriskerna för eleverna 

(Baisch, Lundeen & Murphy, 2011). I en studie av Lee (2011) kunde sju kategorier formuleras 

utifrån syftet att beskriva skolsköterskors yrkesroll i utförandet av tillgänglig skolhälsovård för 

elever i Hongkong. Skolsköterskorna såg sig själva som vårdgivare, hälsorådgivare, ledare, 

hälsofrämjare, centrala medarbetare, vägvisare och administratörer. För att klara av kraven och 

mångfalden av uppdraget krävs kompetens, kunskap och effektiva kommunikationsförmågor. 

Enligt Morberg, Lagerström och Dellve (2012) kan tillgängligheten ses som grunden i 

skolsköterskornas arbete och är en förutsättning för den stödjande rollen i förhållande till elever, 

vårdnadshavare och skolpersonal. 

Vårdnadshavare/föräldrar 
Begreppet vårdnadshavare definieras som förälder eller av domstol särskilt förordnad person som 

har rätt och skyldighet att vårda ett barn (Nationalencyklopedin, 2015). Begreppet förälder 

definieras som den person som är far eller mor till ett barn (Norstedts, 1999). Barnens 

vårdnadshavare har huvudansvaret för barnens uppfostran och utveckling och ska vägleda och 

hjälpa barnen att få det som de har rätt till. Ett barn är varje människa under 18 år och alla barn har 

samma rättigheter och lika värde (Unicef, 2009). I denna studie används begreppet föräldrar då 

samtliga intervjuade föräldrar även är vårdnadshavare. 
 

Föräldrarna och familjen har störst betydelse för att barnen ska få ett gott liv (Mäenpää et.al., 2013; 

Folkhälsomyndigheten, 2014). Föräldrar har en avgörande betydelse för barns psykiska och fysiska 

hälsa (Mäenpää et al., 2013). Föräldrar har även stor inverkan på barnens sociala kompetens och 

de påverkar hur barnen klarar sin skolgång och deras levnadsvanor som vuxna. Genom att stödja 

föräldrarna främjas barnens hälsa och utveckling (Larsson, Johansson Sundler & Ekebergh, 2012).  
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Detta skyddar barnen mot sociala problem samt ohälsa och därmed främjas en god livskvalitet 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Det finns ibland omständigheter som gör att föräldrar behöver 

professionellt stöd i sin föräldraroll.  

 

Något som har en avgörande betydelse för hur det går är kvaliteten i mötet mellan föräldrar och 

professionella. Om föräldrar upplever en trygghet i sitt föräldraskap medför det att de kan ge en 

trygg uppväxt åt sina barn (Riddersporre, 2013). För att lyckas med att ge stöd till föräldrar krävs 

tålamod och effektiva sätt att kommunicera på (Folkhälsomyndigheten, 2014). Såväl föräldrars 

engagemang och förväntningar på barnens skolarbete, som ömsesidigt förtroende mellan skola och 

föräldrar är av stor vikt för att eleverna ska nå framgång. Att utveckla en dialog och skapa en 

tillitsfull relation mellan föräldrar och elevhälsan ligger till grund för samarbetet (Socialstyrelsen 

& Skolverket, 2014). Enligt Mäenpää och Åstedt-Kurki (2008) finns det få internationella studier 

som belyser samarbetet mellan skolsköterskor och föräldrar. Föräldrar har inte tillräcklig 

kännedom om vilka uppgifter skolsköterskor har eller vad elevhälsan kan göra för eleverna. Vidare 

skriver de att föräldrar önskar ett större samarbete med skolsköterskor och önskar även att bli mer 

involverade i det hälsofrämjande arbetet med sina barn i skolan. 
 

För många är föräldraskap det största uppdraget och ansvaret man kan tänka sig. När barnet mår 

bra och utvecklas väl kan detta bekräfta att man är en tillräckligt bra förälder. Därför är det inte 

konstigt att föräldrarnas självkänsla kan påverkas av problem som är relaterade till barnet eller 

föräldraskapet. Det kan finnas en osäkerhet om den egna förmågan som förälder vilken kan vara 

påtaglig i möten med professionella inom vården (Riddersporre, 2003). Enligt Puhl, Lee Peterson 

och Luedicke (2011) finns det föräldrar som känner sig anklagade för sina barns övervikt av 

skolsköterskor. Vissa ordval kan uppfattas som nedsättande eller dömande, något som kan öka 

ångest och depression hos de drabbade föräldrarna. Att identifiera strategier för att förbättra 

samtalen mellan vårdgivare och föräldrar och se till att dessa blir positiva, givande och opartiska 

anses viktigt (a.a). Den förälder som möts av respekt har förmodligen betydligt större möjlighet att 

göra något bra för sitt barn än den som känner sig kritiserad eller oduglig och det som kan vara 

avgörande är hur kommunikationen sker. Ett ömsesidigt lyssnande och respekt för den andre kan 

medföra att allas erfarenheter och kunskaper tas tillvara och dessutom att föräldrar inte upplever 

underlägsenhet och maktlöshet (Riddersporre, 2013). Föräldrar är experter på sina barn, medan 

vårdarna har generell kunskap om barns behov och utveckling. Ett gott samarbete påverkar barnets 

hälsa positivt (Woolfenden, Eapen, Williams, Hayden, Spencer & Kemp, 2014). 

Kommunikation 
Fredriksson (2012) skriver att begreppet kommunikation inte är lätt att definiera på enbart ett sätt. 

Begreppet kommunikation kommer av grekiskans “communicare” vilket betyder “göra 

gemensam”. Kommunikation kan göras på olika sätt och kan användas i olika sammanhang, som 

en informationsöverföring eller som en ömsesidig tolknings- och problemlösningsprocess.  

Kommunikationen kan både förena och göra en ömsesidig förståelse möjlig, men den kan även 

skapa konflikter och friktion. Den är dubbel i den bemärkelsen att även då personen avstår från att 

kommunicera så kommunicerar även det någonting (Fredriksson, 2012). Kommunikation kan även 

ske icke-verbalt genom olika former av kroppsspråk, exempelvis genom olika huvudrörelser och 

blickar. Icke-verbal kommunikation har visat sig kunna förmedla intresse, intimitet och maktbalans 

(Collins, Schrimmer, Diamond & Burke, 2011). 
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Kommunikationen mellan skolsköterskor och föräldrar kan ske på flera olika sätt, genom 

telefonsamtal, information via brev eller personliga möten för att nämna några. Enligt Mäenpää 

och Åstedt-Kurki (2008) önskar föräldrar mer skriftlig information om barnets hälsotillstånd från 

skolsköterskan då detta skulle aktivera föräldrar att diskutera hälsoproblem tillsammans med sina 

barn. Föräldrar upplever kommunikationen som ensidig, de tar vanligtvis kontakt med 

skolsköterskan via e-post (a.a). I en amerikansk studie uppgav flertalet medverkande föräldrar att 

deras barn besökte skolsköterskan mellan en gång varannan månad till en gång per år. Detta 

föranledde en kontakt med föräldrarna i 71 procent av besöken. Enligt föräldrarna var 

kommunikationen med föräldrar, övrig skolpersonal och vårdinstanser en av de viktigaste 

hälsovårdstjänster som skolsköterskan tillhandahöll (Kirchofer, Telljohann, Price, Dake & Ritchie, 

2007). Såväl föräldrar som lärare har förväntningar på att skolsköterskor skall vara experter på 

kommunikation, dock utan att ge någon förklaring till vad det är som avses med att vara expert 

inom detta område (Markkula & Hellström Muhli, 2013). Enligt Mikhailovich och Morrison 

(2007) finns endast ett fåtal studier som inriktar sig på kommunikation mellan vårdare och 

föräldrar.   

PROBLEMFORMULERING 
 

En mycket stor del av det hälsofrämjande arbetet med barn sker i skolan. Skolan utgör en viktig 

och naturlig arena för möten mellan barn i skolåldern, skolsköterskor, pedagoger och föräldrar. 

Där utvecklas barns sociala och kunskapsmässiga kompetens och såväl fysisk som psykisk hälsa. 

Barnens individuella livsvärld utformas och både föräldrar och skola har en mycket viktig roll för 

att barnen ska utvecklas och må bra. Tillgängligheten till skolsköterskor och deras kommunikation 

med föräldrar är exempel på viktiga aspekter i det hälsofrämjande arbetet med skolbarn. Framgång 

i det hälsofrämjande arbetet med skolbarn är dels beroende på föräldrarnas inställning till hjälp och 

stöd, men även skolsköterskors kommunikationsförmåga. Skolsköterskor kan stödja barn genom 

att stödja föräldrar i sitt föräldraskap. För att de ska kunna ge information och inhämta information 

om barnen på ett sätt som föräldrar uppskattar krävs en bra kommunikationsförmåga och ett bra 

samarbete med föräldrarna. Där av krävs en kunskap om hur föräldrarna erfar kommunikationen 

med skolsköterskor, vilket är en individuell upplevelse och ett delvis outforskat område. 

SYFTE 
 

Att beskriva föräldrars erfarenheter av kommunikation med skolsköterskor. 

METOD 
 

Studien har en kvalitativ livsvärldsteoretiskt ansats, vilken betonar öppenhet och följsamhet för det 

fenomen som undersöks (Dahlberg, 2014). Varje människa har egenskaper och en livsvärld som är 

unik samtidigt som den delas av andra människor och deras livsvärldar. För att nå förståelse för 

andra människors livsvärld krävs öppenhet och följsamhet mot både likheter och olikheter, för 

både gemensamma aspekter och för de nyanser man möter (Dahlberg, 2014). Med en kvalitativ 

metod avses att studera personers levda erfarenheter av ett fenomen, där det inte finns någon 

absolut sanning eller fel i en erfarenhet (Henricsson, 2012).  



6 
 

 

Denna studie syftar till att beskriva fenomenet föräldrars erfarenheter av kommunikation med 

skolsköterskor. Intervjuer kan ge stora möjligheter till att förstå hur något erfars och även på ett 

unikt sätt riktas mot just den företeelse som är i fokus i undersökningen och ger möjlighet till 

följdfrågor som kan ge flera nyanser av fenomenet (Dahlberg, 2014). Där av genomfördes 

datainsamlingen med intervjuer. 

Urval 
I denna studie deltog elva personer, tio kvinnor och en man. De är föräldrar till 28 skolbarn i 

åldrarna 6 till 18 år. För att inkluderas i studien skulle föräldern ha barn i skolåldern samt ha varit i 

kontakt med barnets skolsköterska. Deltagarna söktes upp genom förfrågan till bekanta som i sin 

tur kunde identifiera ett brett spektrum av deltagare enligt inklusionskriterierna. Med ett brett 

spektrum menas en spridning av barnens åldrar samt olika livssituationer. Detta kan liknas vid ett 

snöbollsurval.  
 

Ett snöbollsurval kan vara fördelaktigt om deltagarna ska begränsas till ett visst geografiskt 

område och urvalsmetoden beskrivs som att en eller några deltagare identifieras och tillfrågas 

sedan om fler potentiella deltagare inom samma inklusionskriterier (Lavrankas, 2008). Sex bekanta 

samtyckte till att delta i en intervju och de identifierade ytterligare fem föräldrar som samtyckte till 

deltagande. Föräldrarna kontaktades av författarna genom ett telefonsamtal för att få information 

om studien och för att tillfrågas om deltagande. Tillgång till ett stort åldersspann hos barnen gav en 

förhoppning om att kunna inkludera olika erfarenheter av föräldrars kommunikation med 

skolsköterskor, då barns uppväxt och utveckling liksom föräldraskap präglas av rörelse och 

förändring över tid, enligt Riddersporre (2013).  

Datainsamling 
Datainsamling genomfördes med intervjuer såväl i fysiska möten som via telefon. Intervjuerna 

genomfördes med hjälp av tretton öppna frågor nedskrivna i en intervjuguide, se bilaga 2. Öppna 

frågor ger deltagaren möjlighet att själv formulera sina svar utan att bli styrd av frågans 

formulering (Henricsson, 2012). För att intervjuguiden inte skulle vara störande under intervjun 

var den endast ett stöd för intervjuaren som var väl införstådd med frågorna, detta enligt 

rekommendation av Danielsson (2012). Utformandet av intervjuguiden kännetecknades av 

bearbetning och omformulering av frågor så att de blev mer öppna och berättande med relevans till 

syftet. Exempelvis omarbetades ordningsföljden med avsikt att skapa en inledande avslappnad 

stämning. Detta genom att börja med generella frågor för att sedan övergå i djupare 

frågeställningar. Enligt Danielsson (2012) är det viktigt med de första frågorna då dessa präglar 

den resterande intervjun. För att säkerställa att deltagaren fått tillfälle att framföra sina åsikter är 

det även en fördel att avslutningsvis formulera en fråga där den intervjuade ges tillfälle att berätta 

om det finns något ytterligare denne vill tillföra. Detta resulterar i ett lättsamt avslutande av 

intervjun (Danielsson, 2012). Med anledning av detta avslutades intervjuguiden med frågan “Är 

det något mer Du skulle vilja berätta för oss som Du tycker hör ihop med de frågor vi just pratat 

om?” 
 

För att få en uppfattning om hur frågorna tolkades och för att undersöka om frågorna gav svar på 

syftet genomförde författarna varsin provintervju med två av deltagarna. Även den tekniska 
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utrustningen för inspelning av intervjun prövades. Efter avklarade provintervjuer transkriberades 

de för att se om de planerade frågorna i guiden var adekvata, detta enligt Danielsson (2012).  

Svaren jämfördes för att utläsa om frågorna gav utrymme för en bred variation av svar utifrån 

deltagarnas egen livsvärld. Efter genomförda provintervjuer ansågs inga större förändringar 

behöva göras utan enbart små justeringar i intervjuguiden genomfördes. Provintervjuerna kunde 

därför bli en del av studien. 
 

Tid och plats för intervju avtalades och ett skriftligt informationsbrev om studien skickades minst 

tre dagar före avtalad tid, med utrymme för signering av informerat samtycke för att återigen 

kunna ta ställning till eventuellt deltagande, se bilaga 1. Deltagarna fick även tillgång till den 

intervjuguide som låg till grund för intervjun för att få en möjlighet att förbereda sig på frågorna 

samt ges tid att återuppliva och aktualisera tidigare erfarenheter. Då studien är kvalitativ med syfte 

att undersöka erfarenheter ansågs det viktigt med naturliga, avslappnande svar varav valet att 

genomföra intervjuerna i hemmiljö gjordes. En naturlig miljö kan exempelvis vara deltagarens 

hem, en miljö denne känner väl. Intervjuer i onaturliga miljöer har en tendens att medföra att 

intervjupersonen ger onaturliga svar (Jacobsen, 2012). Deltagarna valde var intervjun skulle 

genomföras vilket resulterade i att en intervju genomfördes i intervjuarnas hem och sju intervjuer 

genomfördes i deltagarnas hem. Övriga tre intervjuer genomfördes per telefon på grund av 

geografiska avstånd och sjukdom. Enligt Danielsson (2012) behövs tillgång till ett avskilt rum om 

flera familjemedlemmar finns hemma vid aktuell tidpunkt för intervjun. Detta beaktades och 

efterlevdes under intervjutillfällena. Samtliga telefoner stängdes av under intervjuerna för att 

undvika störmoment och val av tidpunkt planerades när hemförhållandena var lugna. När 

intervjuare och deltagare träffades för genomförande av intervjun fick samtliga deltagare återigen 

information om studiens syfte och innebörden av informerat samtycke, samt tid att signera sitt 

godkännande för informerat samtycke och deltagande. De deltagare som intervjuades per telefon 

skickades samtyckesblankett och frågeguide samt ett föradresserat frankerat kuvert för att 

underlätta returen av samtycket för deltagaren.  
  

För att skapa en avslappnad stämning under intervjun inleddes den med en kort presentation av 

intervjuarna och att studiens genomförande syftade till att beskriva föräldrars erfarenheter av 

kommunikation med skolsköterskor. Vidare berättades att studien är tänkt att sammanställas av 

samtliga intervjuer och att svaren inte kommer att kunna härledas till den enskilde individen. 

Upplägget av intervjun presenterades som en vidareutveckling av informationsbrevet. Tillfälle att 

ställa frågor samt godta upplägget gavs. Enligt Danielsson (2012) är denna inledning en bra 

uppvärmning för såväl intervjuare som deltagare. För att kunna genomföra en kvalitativ intervju på 

ett bra sätt krävs att en god relation etableras då intervjuaren tar del av personliga upplevelser.  

 

Ljudinspelningar gjordes under intervjuerna för att intervjuaren skulle kunna fokusera på 

deltagaren och samtidigt få ordagranna citat. Stödord antecknades under intervjuerna för att 

uppmuntra deltagaren att fortsätta berätta mer eftersom denne medvetandegörs om att det som sägs 

är av vikt och intresse, detta enligt Jacobsen (2012). Även följdfrågor ställdes ibland för att 

uppmuntra deltagaren att utveckla sina svar, som till exempel “Hur upplevde Du det? Varför?” 

Detta enligt en rekommendation av Dahlberg (2014). Intervjuerna var av öppen karaktär, där 

deltagarna fritt fick delge sina erfarenheter utifrån frågorna i intervjuguiden och de tog mellan 
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trettio minuter till en timme. Intervjuerna transkriberades ordagrant inom två dagar efter 

genomförd intervju. 

Dataanalys 
Datamaterialet analyserades med utgångspunkten att söka efter gemensamma nämnare hos 

föräldrarna i deras erfarenheter av kommunikation med skolsköterskor. Dahlberg (2014) menar att 

data kan bearbetas vid innebördsanalys för att ge insikt i andras livsvärld så att vi kan förstå hur 

något erfars. Analysen handlar alltid om att vara öppen och följsam för att så noga som möjligt låta 

det fenomen som undersöks få visa sig från alla sina sidor. Detta för att lättare kunna se fenomenet 

på ett nytt sätt och på så sätt utveckla ny förståelse. Vid innebördsanalys är mening och innebörd 

centrala begrepp och det väsentliga är tanken om en rörelse mellan delar och helhet.  
 

Stor vikt lades vid att läsa igenom de transkriberade intervjuerna ett flertal gånger för att få god 

kännedom om innehållet. Enligt Dahlberg (2014) är detta nödvändigt för att börja den egentliga 

analysen, det vill säga att koncentrera sig på och bearbeta mindre delar av materialet för att kunna 

beskriva innebörderna. När materialet ansågs tillräckligt genomarbetat fick den intervjuare som ej 

genomfört aktuell intervju återberätta den för den intervjuare som genomfört intervjun. Detta är 

enligt Dahlberg (2014) ett bra sätt att veta om man har läst tillräckligt mycket.  
 

Det transkriberade materialet skrevs ut i pappersform. I texten söktes meningar eller stycken som 

belyste en och samma innebörd, som sedan sammanfördes till en meningsenhet. Stycken som 

ansågs viktiga i förhållande till syftet klipptes ut från samtliga intervjuer. Efter en genomarbetning 

av hela datamaterialet fanns en mängd meningsenheter och efter vidare arbete sammanfördes de 

meningsenheter som bedömdes höra ihop till innebördsteman, detta enligt Dahlberg (2014). 

Delarna blir en helhet igen som innebär att man beskriver ett mönster, eller en struktur, av 

innebörder (a.a). Dahlberg (2014) menar att det är viktigt att vara medveten om att innebörder kan 

finnas på olika nivåer varav man medvetet måste välja vilken innebördsnivå som passar bäst för 

den aktuella företeelsen. Med anledning av detta tilläts inga meningsenheter användas mer än en 

gång. Analysen utmynnade i fyra innebördsteman som har beskrivits i resultatet. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN                                                                                            
 

För att generera kunskap krävs många gånger andra människors medverkan, deras avsatta tid och 

utsättande för olika risker. Forskningsetiken bidrar till att skydda de människor som deltar i 

studier, något som bygger på respekt och en grundläggande intention att ta dem på allvar så att 

deras självbestämmande och frihet värnas (Kjellström, 2013). Deltagarna i denna studie 

informerades om studiens syfte och fick ta ställning till om de var intresserade av att delta eller ej. 

De fick information om att de när som helst under studiens gång kunde avbryta sitt deltagande om 

de önskade, utan att behöva motivera varför. Deltagarna informerades också om att deras 

personuppgifter samt delgivanden inte skulle användas i annat syfte än för denna studie samt att 

deras svar inte kommer kunna härledas till deltagarna efter färdig analys. Detta enligt de 

forskningsetiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och 

nyttjandekravet (Codex, 2014). Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller 

indirekt kan kopplas till en enskild fysisk person. Exempel är namn, nationalitet, 

familjemedlemmar och arbetsförhållanden (a.a).  
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Vid registrering och hantering av personuppgifter finns alltid en risk att den registrerades integritet 

röjs, vilket skulle kunna leda till att personen kränks (Codex, 2014). Med anledning av detta 

numrerades varje intervjuperson och alla personuppgifter avidentifierades från datamaterialet.  

 

Öppna intervjuer genomfördes där deltagarna själva fick välja vad de ville delge. I enlighet med 

informationskravet bör information till deltagaren innehålla allt som kan tänkas påverka 

deltagarens ställningstagande (Codex, 2014). Med anledning av detta fick deltagarna ta del av den 

frågeguide som låg till grund för intervjun inför genomförandet av intervjun. De etiska aspekterna 

eftersträvades under hela arbetsprocessen och det etiska resonemanget beskrivs i diskussionen. 
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RESULTAT 
 

Åtta av deltagarna var gifta och levde tillsammans med barnen och barnens andra förälder. Tre var 

separerade och av dessa hade två deltagare barnen boende hos sig på heltid och en hade barnen 

boende hos sig varannan vecka. Deltagarna hade svenskt ursprung och bodde i Södermanlands län 

och Västra Götalands län. Fem deltagare arbetade inom vårdsektorn, tre arbetade i någon form av 

chefsposition och övriga tre var arbetsförmedlare, lärare och säljare. Vid analysen av intervjuerna 

om föräldrarnas erfarenheter av kommunikation med skolsköterskor framkom fyra 

innebördsteman. Dessa fyra innebördsteman är följande: Skolsköterskors förmåga att förmedla 

engagemang och omtanke, Skolsköterskors tillgänglighet för skolbarn och föräldrar, Oklarheter 

kring skolsköterskeprofessionen kan påverka kommunikationen samt Informativ kommunikation- 

positiva och negativa erfarenheter. 

Skolsköterskors förmåga att förmedla engagemang och omtanke 

Föräldrarna beskriver att kommunikationen med skolsköterskor påverkas av skolsköterskors 

engagemang och omtanke. Positiva erfarenheter av kommunikationen med skolsköterskor beskrivs 

där skolsköterskor visat engagemang genom sitt bemötande då de lyssnat intresserat och 

föräldrarna har då känt att skolsköterskorna är förstående. Skolsköterskorna är någon föräldrarna 

kan “bolla” med och som tar föräldrarnas problem på allvar. De bekräftar dessutom föräldrarnas 

tankar och funderingar, något som upplevs som en trygghet och som skapar ett förtroende. 

Föräldrarna upplever att trots att skolsköterskor arbetar för ett stort antal barn så upplevs kontakten 

som personlig. Skolsköterskor visar engagemang när de tar sig tid i samtal vilket medför att 

föräldrarna känner sig bekräftade. Uppföljande samtal från skolsköterskor gör att föräldrarna 

känner att de finns som ett stöd för dem.  
 

Jag tyckte det kändes skönt… dom tog det på allvar…. att man släpper liksom inte, utan 

man tar tag i saker och det uppskattar jag…. som bollplank… bolla det med henne.… och 

så kunde hon bekräfta det (M2).  
 

Föräldrar upplever att skolsköterskor visar omtanke när de lyssnar på såväl föräldrar som deras 

barn och när de är måna om att inte oroa föräldrarna. Att skolsköterskan inleder telefonsamtalet 

med att säga att föräldern inte behöver bli orolig efter att skolsköterskan presenterat sig beskrivs 

exempelvis som positivt. 
 

...så ringer hon och säger vem hon är.... och hon sa direkt att “du ska inte bli orolig, det är 

inget farligt” så det gjorde hon ju väldigt bra, för jag hade ju redan gått igång naturligtvis, 

“vad är det som har hänt nu?” (M3). 
 

Omtanken har medfört att föräldrar känner sig trygga. Föräldrarna upplever också att 

skolsköterskorna visar omtanke när skolsköterskorna är trevliga och pedagogiska samt när de 

skapar en positiv och avslappnad stämning.  
 

Hon pratade med mig och lyssnade respektfullt och liksom nyfiket intresserad över vad jag 

hade för fråga och sen frågade hon också S om det jag berättat stämde med hans 

upplevelser, så liksom checkade av. Det tycker jag är väldigt trevligt (R2). 
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Föräldrarna beskriver att de genom att ha fått råd om fortsatt vård och behandling, att ha fått svar 

på sina frågor eller bara fått information per telefon om vad som hänt barnet, upplever att 

skolsköterskornas arbetsinsats varit omsorgsfull, informativ och bra. Även utförda åtgärder  

upplevs positiva av föräldrarna. 
 

Jag visste precis vad jag skulle göra, jag behövde inte gå till nån vårdcentral...väldigt 

enkelt. Och så kunde jag ha med mig det här namnet på pappret när jag skulle gå till 

apoteket (M6). 
 

Föräldrar erfar brister i kommunikationen med skolsköterskor när de inte visar engagemang och 

omtanke. Detta har lett till upplevelser av besvikelse, irritation och ilska. Erfarenheter av bristande 

omtanke i samband med mötet mellan skolsköterska, förälder och barn beskrivs då skolsköterskan 

uppvisade ett stort ointresse av barnets problem. Besvikelse över att skolsköterskor inte lyssnat på 

föräldern och inte bekräftat föräldern, utebliven kontakt med skolsköterskor och ett bristande 

engagemang beskrivs vilket lett till en känsla av uppgivenhet och att bli lämnad ensam med 

problem som varit svåra att lösa på egen hand. Även önskningar om mer information från 

skolsköterskorna beskrivs.  
 

.... hon hade fått journalerna och var insatt i problematiken men inte hört av sig…. men 

hon kunde ha frågat min dotter hur hon mådde... det som har varit är väl en brist på 

kommunikation från aktuella skolsköterskors sida till mig som vårdnadshavare… Så jag 

kan känna att jag blev lämnad…. Jag hade gärna kommit tillsammans med min dotter då 

till skolsköterskan, faktiskt. Det hade jag gjort (R4). 

Skolsköterskors tillgänglighet för skolbarn och föräldrar 
En återkommande beskrivning av föräldrarnas erfarenheter av kommunikationen med 

skolsköterskor rör skolsköterskors tillgänglighet och framförallt bristande tillgänglighet.  

Föräldrarna har erfarenheter från såväl stora som små skolor, vissa av båda. De beskriver att 

skolsköterskors tillgänglighet ser olika ut på olika skolor, på de större skolorna upplevs de mer 

lättillgängliga än på de små skolorna. En bra tillgänglighet påverkar kommunikationen i positiv 

riktning. 
 

...hon jobbar ju där heltid. Och det är klart, det är stor skillnad för då finns ju hon 

tillgänglig. När det var på F, då var hon där, jag tror inte ens en dag i veckan. Så det var 

ju inte så att man kunde knacka på, det kändes inte som att hon var så tillgänglig där då 

(R3).  
 

Föräldrarna upplever att tillgängligheten är mycket viktig och att skolsköterskan ibland upplevs 

som anonym. Upplevelsen av tillgänglighet ökar när skolsköterskor presenterat sig på 

föräldramöten och lämnat kontaktuppgifter samt information om sin verksamhet. Föräldrar 

beskriver en saknad av tydlighet i hur och när kontakt med skolsköterskor kunnat ske, något de 

upplever som en viktig vetskap för att känna att skolsköterskor är tillgängliga. 
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...det hade väl gått bra om, även om en person bara är där en dag i veckan, bara man vet 

om när, och kanske mer tydligt...alltså vilka mötestider eller vilka expeditionstider, eller 

vad det nu kan vara, men tillgängligheten är ju jätteviktig… (R3).  
 

Föräldrarna beskriver att skolsköterskan sällan var tillgänglig när barnen gjort sig illa och istället 

fick plåstras om av annan skolpersonal. En av föräldrarna upplever att skolsköterskan oftast var 

upptagen på grund av administrativt arbete under den korta tid hon var på den lilla skolan, något 

som skapar en känsla av irritation. Vidare upplever föräldrarna att de inte vill besvära 

skolsköterskorna med tanke på deras arbetsbörda och är tacksamma för situationen som den 

föreligger. En förälder reflekterar över hur lite kontakt föräldern har haft med skolsköterskan och 

spekulerar i om mer kontakt hade varit önskvärd ur ett informativt syfte. Låg tillgänglighet till 

skolsköterskor på skolorna medför att föräldrarna har minskade krav på skolsköterskors 

arbetsinsats på grund av de begränsade tidsresurserna.  
 

...vad jag vet så är ju den här skolsköterskan på flera skolor så man får också tänka att 

frågan är hur mycket tid för, liksom...just ur den aspekten att det finns ju en massa elever 

som behöver skolsköterskan mycket mer (R2).  
 

Oklarheter kring skolsköterskeprofessionen kan påverka kommunikationen 

Föräldrarnas föreställning om vad skolsköterskor arbetar med påverkar deras förväntningar på 

skolsköterskorna. Föräldrarna har inte någon tydlig bild av vad som ingår i skolsköterskors arbete 

och de är inte heller medvetna om deras kompetens. Skolsköterskor beskrivs som resurser, 

samtidigt som föräldrarnas okunskap om skolsköterskors kompetens medför att de inte vänder sig 

till dem eftersom föräldrarna är osäkra på vilken hjälp skolsköterskorna kan bistå med. Därmed 

upplever föräldrarna ibland skolsköterskor som en outnyttjad resurs eftersom det är oklart vilken 

hjälp de kan förvänta sig att få. I exempelvis pågående utredningar kring barnen beskrivs 

skolsköterskors roll som oklar för föräldrarna. I vissa fall upplevs skolsköterskor bristfälliga i 

kompetensen utifrån föräldrarnas förväntningar och anses oförmögna att möta deras problematik. 

Föräldrar är ovetande om vad som ingår i skolsköterskors profession, vilket uppdrag och vilken 

utbildning de har. På grund av en negativ erfarenhet av ett möte med en skolsköterska som inte 

nådde upp till förälderns förväntning bedöms hennes utbildningsnivå ligga betydligt lägre än vad 

den är i verkligheten. 
 

Jag kan inte säga vad dom har för yrkes, eller rollbeskrivning på sitt arbete, sånt vore ju 

intressant att veta… jag har ju ingen aning med utbildning och så där, men det känns inte 

som det är samma kompetens på en skolsköterska jämfört med en undersköterska eller 

sjuksköterska…. man vet ju inte vad man har för möjligheter med skolsköterskan, hur man 

nyttjar det (R5). 
 

Förväntningar på kommunikationen med skolsköterskor är vag och odefinierbar för föräldrarna när 

barnen mår bra och de har en föreställning om att skolsköterskor ska ha aktuell kunskap och vara 

positiva förebilder. Det upplevs lättare och mindre dramatiskt att kontakta skolsköterskan framför 

kuratorn, även gällande problem som skolans kurator arbetar med. 
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...skolsköterskan känns ändå som att det är en, det är liksom förstahandsvalet…. det kändes 

som att gå ett steg lite för långt (att ta kontakt med kuratorn).... skolsköterskan har också 

kompetens för att se hur han mår (M2).  

Informativ kommunikation- positiva och negativa erfarenheter  
Föräldrarna beskriver olika sätt att kommunicera som varit aktuella i kontakt med skolsköterskor. 

Dessa beskrivs som både positiva och negativa, vissa är nöjda med hur kommunikationen har gått 

till medan andra upplever att skolsköterskorna skulle använt sig av ett annat sätt att kommunicera 

för att informationen skulle nå fram till föräldern. Föräldrar erfar att skolsköterskor ibland lämnat 

information genom barnen i form av informationslappar eller muntlig information, något som 

förutsätter att barnen för informationen vidare för att den ska nå fram till föräldrarna. En förälder 

upplever att barnet inte berättar allt hemma vilket resulterar i att föräldern ibland blir utan 

information om informationen inte även delges på något annat sätt. Med tanke på att informationen 

kräver barnens insats för att nå fram till föräldrarna önskar föräldrarna ibland ett kompletterande 

telefonsamtal från skolsköterskan. 
 

När dom var mindre så hade dom lite svårt att komma ihåg dom här informationslapparna 

(syftar till barnen) och jag vet nån gång så fick vi påminnelse om den här vaccinationen 

och jag hade inte hört talas om att han skulle få någon vaccination. Långt senare hittade vi 

ett ihopknöglat brev om den där vaccinationen bland alla böcker på hans rum, så ibland 

kommer det inte riktigt fram… (R1).  
 

En förälder uppger att någon form av kommunikation från skolsköterskan önskades även då sonen 

var tonåring och mer självständig. Föräldern upplever att tonåringens hälsobesök hos 

skolsköterskan blev meningslöst på grund av att han inte vågade be om hjälp trots att han hade 

behövt hjälpen. Kontakten med föräldern saknades då.  

En annan aspekt på utebliven kommunikation framkommer i en intervju med en frånskild förälder 

där informationen från skolsköterskan enbart skickas till den andre föräldern.  
 

...dom måste ju vara skrivna nånstans även om vi har delad vårdnad så måste dom ha nån 

adress där dom är skrivna…. det är väl en anledning, men det är väl i och för sig en 

synpunkt oavsett det, vi har ju samma vårdnad och samma tid och allt sånt så att...det är 

väl nånting man skulle kunna tänka på i framtiden, att det går till båda vårdnadshavarna 

om dom bor på olika adresser (R5).  
 

Beroende på vad ärendet gäller så uppskattas olika sätt att kommunicera. Meddelande via e-post 

upplevs som smidig och enkel med tanke på att föräldrarna inte behöver ta hänsyn till 

skolsköterskornas telefontider och föräldrarna kan själva svara när de har tid. Samtidigt kan texten 

tolkas fel och det kan upplevas som bättre att föra ett samtal då följdfrågor kan ställas direkt. 
 

 

Ofta är man ju liksom på jobbet och har svårt att ringa ....då är ju mail och sms smidigt, 

liksom. Då svarar man när man har tid… Jag tycker att mail är ett bra sätt att nå, för ofta 

är det svårt att nå skolsköterskan med telefontider…. men samtidigt så, ibland så är det 
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skönare att få svaren per telefon eller på möte, det kommer alltid följdfrågor och då blir 

det så tomt och stelt med ett mail (R1). 
 

Föräldrarna upplever möten med skolsköterskor positivt eftersom det medför en personlig kontakt 

där de kan samtala och få direkta svar på frågor. Skriftlig kommunikation upplevs övervägande 

positiv. Dock läser föräldrarna inte alltid så noga och ibland upplevs informationen som otydlig. 

En känsla av besvikelse har upplevts då bristen på kommunikation lett till att relevant information 

uteblivit. Brist på återkoppling samt utebliven kallelse inför ett vaccinationstillfälle är andra 

exempel som föräldrarna upplevt, liksom svårigheter att få kontakt med skolsköterskor genom 

telefonsamtal. Föräldrar upplever även att de haft lite kontakt med skolsköterskan och en förälder 

konstaterar:  
 

...om man inte har haft nån dialog att tala om alls, då vet man ju inte vad man har missat 

heller… (R5).  

Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet fyra innebördsteman. Det första är Skolsköterskors förmåga att 

förmedla engagemang och omtanke som beskriver föräldrars positiva erfarenheter av 

skolsköterskor som engagerade med en stor omtanke vilket skapar trygghet hos föräldrar, men 

även negativa erfarenheter i form av bristande kommunikation vilket ibland skapar irritation eller 

besvikelse. Det andra temat är Skolsköterskors tillgänglighet för skolbarn och föräldrar, där det 

framkommer att kommunikationen med skolsköterskor är beroende av skolsköterskornas 

tillgänglighet. Tillgänglighet till skolsköterskor ses som viktigt, men föräldrarnas erfarenheter 

visar att de ofta upplever en brist på tillgänglighet. Denna brist kan leda till att skolsköterskornas 

arbete blir otydligt och anonymt. Det tredje temat, Oklarheter kring skolsköterskeprofessionen kan 

påverka kommunikationen, visar att föräldrar har föreställningar om vad skolsköterskor arbetar 

med vilket skapar olika förväntningar på skolsköterskors arbete. Dock har flertalet föräldrar inte 

kunskap om vilken utbildning skolsköterskor har eller vad som ingår i deras uppdrag vilket kan 

göra att föräldrar upplever skolsköterskor som okunniga. Det sista temat, Informativ 

kommunikation- positiva och negativa erfarenheter, visar att föräldrarna har erfarenheter av att 

skolsköterskor kommunicerar på olika sätt. Beroende på vad ärendet gäller så uppskattas olika sätt 

av kommunikation. Många gånger sker kommunikationen genom barnen vilket kan påverka hur 

mycket information som föräldern erhåller och föräldrar önskar ofta mer information från, och 

således mer kommunikation med, skolsköterskor genom exempelvis telefonsamtal. 
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DISKUSSION  
 

Reflektioner kring vald metod diskuteras nedan följt av en resultatdiskussion som diskuteras i 

förhållande till tidigare forskning.   

Metoddiskussion 
Enligt Jacobsen (2012) måste kvalitativa metoder underkastas en kritisk granskning genom att 

förhålla sig kritiskt till datamaterialet. Avsikten med denna studie är att beskriva föräldrars 

erfarenheter av kommunikation med skolsköterskor. Det finns, enligt Henricsson (2012), inte 

någon absolut sanning eller fel i en erfarenhet, men datamaterialet måste ändå kritiskt granskas. 

Intern validitet svarar till om man lyckats fånga in det man avsåg att fånga in. Extern validitet 

beskriver dess överförbarhet till andra sammanhang, medan reliabilitet svarar för om den 

insamlade datan är trovärdig, med andra ord dess pålitlighet (Henricsson, 2012). I denna studie 

beskrivs föräldrars erfarenheter av kommunikationen med skolsköterskor och den interna 

validiteten kan ses som hög då resultatet svarar till studiens syfte. Den externa validiteten i denna 

studie stärks av att andra studier påvisar liknande resultat, dock är antalet studier lågt vilket kan 

tänkas påverka validiteten negativt. En svaghet i denna studie kan vara att resultatet har låg 

överförbarhet till andra grupper då undersökningsgruppen endast består av elva föräldrar med 

övervägande kvinnor. Dessutom arbetar nära hälften av de intervjuade själva inom vården, vilket 

inte är generaliserbart till andra grupper. En styrka i denna studie kan vara att datamaterialet 

bygger på de intervjuade föräldrarnas egna erfarenheter berättade av dem själva vilket gör att det 

kan betraktas som trovärdig och pålitlig data. 
 

För att inkluderas i studien skulle föräldern ha barn i skolåldern samt ha varit i kontakt med barnets 

skolsköterska och haft en kommunikation. Svagheten med dessa inklusionskriterier kan vara att 

erfarenheter av kommunikationen med skolsköterskor kan vara lätta att glömma bort när 

kommunikationen fungerat så som föräldrarna har förväntat sig och varit utan anmärkning, eller då 

det har gått en längre tid sedan den upplevda erfarenheten. Glömska blir oftast mer påtaglig ju 

längre tid som gått sedan företeelsen skedde och effektiva ledtrådar krävs för en felfri aktivering av 

minnet (Tulving & Thomson, 1973). Alla deltagare har svenskt ursprung vilket kan ha påverkat 

resultatet då den kulturella bakgrunden kan ha stor inverkan i hur man erfar kommunikation. 

Resultatet kunde även ha sett annorlunda ut om det varit en jämn fördelning mellan könen, eller 

om övervägande män deltagit i studien. Dock tackade flera män nej till att medverka och när 

föräldrar tillfrågades om deltagande var det övervägande mödrarna som samtyckte till deltagande. 

Fem av deltagarna arbetar inom vården vilket kan ha påverkat resultatet genom deras 

vårdrelaterade kunskap, förmodade förmåga att söka information på egen hand och eventuellt 

minskade krav på information från skolsköterskor. Det skulle även kunna innebära ett ökat krav på 

information och kommunikation från skolsköterskor då bristfällig information lätt kan 

genomskådas och skyldigheter och rättigheter är mer självklara för den vårdutbildade.  

 

Intervjuarna har tidigare träffat åtta av de föräldrar som intervjuerna genomfördes med. Ingen 

vetskap om deltagarnas erfarenheter eller upplevelser av kommunikationen med skolsköterskor 

fanns innan studiens genomförande varav urvalet inte anses blivit styrt för studiens resultat trots 

relationen till deltagarna. En reflektion av att intervjua bekanta kan vara att det finns fördelar med 
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att kunna etablera en tillitsfull relation på kort tid och att samtal då kan föras på ett mer avslappnat 

sätt. Om intervjuare och deltagare däremot är helt obekanta kan det bli ett visst distanstagande 

vilket kan leda till ett mer professionellt samtal eftersom okunskap om deltagarens livsvärld kan 

påverka intervjuarens frågor och dennes följdfrågor. 

 

Då studien har en livsvärldsteoretisk ansats visades en stor respekt inför deltagarnas olika 

livsvärldar och varje förälder möttes med ett öppet sinne. Deltagarna upplevdes vara frikostiga 

med att dela med sig av sina erfarenheter vilket berikade datamaterialet. 
 

När intervjuarna kontaktade föräldrar skulle det kunna vara så att de kände ett tvång att delta. För 

att undvika detta påtalades frivilligheten att delta i studien flertalet gånger. Då bekanta intervjuades 

skulle det kunna vara svårt för dem att dela med sig av känslig information och samtidigt vara i 

samma bekantskapskrets på grund av oro att den delgivna informationen skulle kunna spridas 

vidare. För att undvika detta försäkrades deltagarna om att den enskildes information inte skulle 

spridas vidare till bekanta eller utanför studiens syfte. Frågorna som ställdes möjliggjorde för 

deltagarna att själva välja vad de ville delge. Avsikten med frågorna var inte att göra en 

fördjupning i vad som föranlett kommunikationen utan enbart att få vetskap om vilka erfarenheter 

deltagarna har av kommunikationen med skolsköterskor. Personlig information som skulle kunna 

uppfattas som känslig framkom, men det är dock oklart om detta orsakades av 

frågeformuleringarna, om de själva inte uppfattade informationen som känslig eller om de ändå 

ville delge informationen. Vissa deltagare berättade om deras erfarenheter av kommunikationen 

med skolsköterskor utan att informera om vad som föranledde kontakten och undvek därmed att 

delge känslig information. Med tanke på etiska aspekter utformades frågorna som ställdes under 

intervjuerna så att deltagarna kunde styra hur de ville svara, se bilaga 2.  
 

Syftet med provintervjuerna var att få en kritisk granskning av frågorna. Vännerna som 

provintervjuades hade uppmanats att vara kritiska till frågorna som ställdes. Efter genomförda 

provintervjuer ansågs intervjuguiden användbar efter några små justeringar. Exempelvis 

efterfrågades deltagarnas upplevelser av deras erfarenheter för att få ett djup i innebörden och för 

att kunna se till deltagarens livsvärld. Frågorna kunde ses som stöd under intervjun för att täcka in 

hela området, men efter genomförda provintervjuer väcktes en medvetenhet om att frågorna måste 

anpassas efter intervjupersonen och den aktuella situationen. Enligt Dahlberg (2014) är 

färdigformulerade frågor alltför otympliga och opraktiska om fokus ligger på livsvärlden. I själva 

verket kan de ta fokus från den intervjuade, exempelvis om intervjuaren släpper fokus på 

intervjupersonen och istället börjar fundera på vilka frågor som står på tur. Ju fler intervjuer som 

genomfördes ju lättare var det att se frågeguiden som ett stöd och individanpassa frågorna utifrån 

vad deltagarna berättade. Detta kan ha påverkat resultatet i det avseende att intervjuaren till en 

början varit mer fokuserad på frågorna än på att anpassa dessa utifrån intervjupersonen och den 

aktuella situationen. Flera av deltagarna hade antecknat stödord under frågorna i den utskickade 

intervjuguiden och gav genomtänkta svar. Det ansågs positivt av deltagarna att få tillgång till 

frågorna i förväg, dock kunde de kanske känna ett krav på sig att kunna svara utförligt på samtliga 

frågor, vilket inte alltid var möjligt. En nackdel med den utlämnade frågeguiden skulle kunna vara 

att deltagarna gavs en möjlighet att i förväg konstruera påhittade svar utan att egentligen vara en 

upplevd erfarenhet. 
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Intervjuarna upplevde till en början att det på grund av oerfarenhet ibland var svårt att ställa 

följdfrågor på grund av rädsla av att ställa ledande frågor, vilket ibland ledde till pinsamma 

tystnader. Detta upplevdes dock lättare och lättare ju fler intervjuer som genomförts. Dahlberg 

(2014) menar att det kan vara bra att det ibland blir tyst under intervjuerna då intervjupersonen kan 

behöva tänka efter, dra sig till minnes eller fundera på rätt formulering för att uttrycka en 

upplevelse, en kreativ tystnad. Vidare menar Dahlberg (2014) att det är intervjuarens uppgift att 

ställa följdfrågor och uppmana intervjupersonen att utveckla sina svar för att hjälpa denne att 

berätta om sina erfarenheter och klargöra sina upplevelser.  
 

Danielsson (2012) menar att intervjuarens lyssnande är viktigt för att kunna vara följsam, höra 

nyanser som tonfall, skratt, tystnad och eventuell gråt. De intervjuades gester, tonläge och 

ansiktsuttryck visar känslor inför det beskrivna innehållet, något som kan vara av stor betydelse att 

registrera. Det är lättare att skriva anteckningar för varje intervju om intervjuaren tidigt lyssnar av 

inspelningen då det är lättare att komma ihåg deltagarens kroppsspråk med exempelvis gester, 

något som kan komma till nytta vid analysarbetet. Med anledning av detta transkriberades 

intervjuerna inom två dagar efter intervjutillfället. Allt skrevs noggrant ut, ord för ord, även 

hummanden, skratt och pauser då de kan påverka analysen och underlätta hur det som i övrigt sägs 

kan förstås, detta enligt Dahlberg (2014). I analysarbetet beaktades dessa noterade ord, exempelvis 

vid tonfall som talade för en sarkasm eller en ironi, något som utan noteringarna kunde varit 

vilseledande och missvisande.  
 

Det finns för- och nackdelar med att genomföra intervjuer öga mot öga. Situationer när intervjuare 

och intervjuperson sitter tillsammans kan ofta upplevas som föga anonyma. I de fall intervjuaren 

inte klarar av att etablera en tillitsfull atmosfär kan den intervjuade bli mer försiktig i sina 

uttalanden. Telefonintervjuer fungerar anonymiserande vilket kan minska den så kallade 

intervjuareffekten (Jacobsen, 2012). Intervjuareffekten beskrivs som den eventuella snedvridning 

av intervjupersonens svar beroende på att intervjuaren exempelvis har en viss attityd eller visar vad 

denne själv tycker i någon fråga (Nationalencyklopedin, 2015). Intervjuaren går dock miste om 

möjligheten till observation under telefonintervjun (Jacobsen, 2012). De genomförda 

telefonintervjuerna upplevdes avslappnade och smidiga att genomföra av såväl intervjuare som 

intervjupersoner. 
 

Deltagarna kan ha obehagliga minnen av det aktuella fenomenet som aktualiseras när de 

intervjuas. Det kan därför vara en etisk risk att genomföra intervjuer. Med tanke på detta 

informerades deltagarna efter genomförd intervju om att de vid behov kunde ta kontakt med 

intervjuaren. Ingen av deltagarna har tagit kontakt med intervjuarna angående studien efter 

genomförda intervjuer. Etiska konsekvenser för deltagarna i efterförloppet kan förstås som att de 

efter studien blir mer kritiska till skolsköterskans sätt att kommunicera. En positiv aspekt av en 

ökad medvetenhet skulle kunna resultera i en ökad kommunikation med skolsköterskor och en 

ökad tydlighet i hur man som förälder vill kommunicera med dem. 
 

Enligt Dahlberg (2007) är det lätt att vid transkriptionen av materialet upptäcka att man har 

avslutat vissa ämnen för snabbt och istället gått vidare i intervjun. Under pågående intervju är 

intervjuaren i totalt samförstånd med intervjupersonen och förstår “precis” vad personen menar, 

dock framgår det inte lika klart i det utskrivna materialet och viktiga bitar kan därför försvinna. 
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Detta upplevdes även i denna studie då vissa meningar tycktes oavslutade i det transkriberade 

materialet. För att inte resultatet skulle bli missvisande antecknades stödord i kanten som en 

påminnelse om helheten och syftningen. Efter bearbetning av analysen tycktes resultatet på ett 

rättvist sätt kunna presenteras. 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer fyra innebördsteman som påvisar föräldrarnas positiva och negativa 

erfarenheter av kommunikationen med skolsköterskor. Dessa teman belyser till stor del 

skolsköterskans profession. Delar av dessa innebördsteman återfinns i kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska med specialisering inom skolhälsovård (Svensk sjuksköterskeförening, 

2011). Med anledning av detta kan resultatet anses relevant i förhållande till 

kompetensbeskrivningen och påvisar att kommunikationen mellan föräldrar och skolsköterskor är 

en viktig del i skolsköterskors profession. 
 

Resultatet visar att tillgängligheten till skolsköterskor ibland är bristfällig vilket kan upplevas som 

ett hinder för kommunikationen. Detta då skolsköterskorna inte är på skolan alla dagar i veckan 

och av den anledningen är svårare att få kontakt med. Enligt Morberg et al. (2012) kan 

tillgängligheten ses som grunden i skolsköterskornas arbete och är en förutsättning för den 

stödjande rollen i förhållande till elever, vårdnadshavare och skolpersonal. Det framgår även att 

tillgängligheten är något som föräldrar erfar som grundläggande för kommunikationen.  I denna 

studie visar resultatet att föräldrar önskar att skolsköterskor skall vara lättillgängliga. Enligt 

Lightfoot och Bines (2000) upplever många skolsköterskor att deras tillgänglighet påverkas 

negativt av att de har en stor arbetsbelastning på grund av ett stort antal elever och att arbetet 

påverkas av att de ofta arbetar på flera olika skolor samtidigt. En reflektion är att kommunikation  

uppstår under ett samspel mellan olika individer och någon form av närvaro tycks vara en 

förutsättning för att kunna skapa en god kommunikation. Lägre elevantal per skolsköterska skulle 

troligtvis underlätta för skolsköterskor att upprätthålla en bra kommunikation med såväl föräldrar 

som elever till följd av en bättre tillgänglighet. 
 

Några av föräldrarna i studien blev förvånade då de fick kännedom om att det finns en 

specialistutbildning med inriktning på skolhälsovård. Ett resonemang som framkommer är att 

skolsköterskor inte har mer utbildning än en undersköterska, ett annat att det är sjuksköterskor utan 

vidareutbildning som arbetar som skolsköterskor. Maughan och Adams (2011) samt Lightfoot och 

Bines (2000) påvisar att föräldrar, generellt sett, inte har kunskap om vilka arbetsuppgifter 

skolsköterskor har. En förklaring till detta kan enligt Maughan och Adams (2011) vara att många 

skolsköterskor arbetar på flera skolor och tillgängligheten blir därmed mindre. Skolsköterskorna 

blir då mindre synliga på varje enskild skola, vilket kan vara ett hinder för att bygga relationer med 

elever, personal och föräldrar.  
 

Flera av föräldrarna saknar någon klar uppfattning om vilken utbildning skolsköterskor har, vilket 

även framgår i Mäenpääs och Åstedt-Kurkis (2008) studie. Enligt Maughan och Adams (2011) är 

det inte många föräldrar som anser att skolsköterskor behöver lika mycket utbildning som 

sjuksköterskor på ett sjukhus eftersom de senare har mer akuta och allvarsamma arbetsuppgifter. 

En reflektion på detta är att skolsköterskeyrket är undervärderat.  



19 
 

Även om skolsköterskeprofessionen sällan inriktar sig på akuta medicinska arbetsuppgifter så 

utförs andra arbetsuppgifter som kräver en annan typ av kunskap och kompetens, vilken inte kan 

undervärderas kunskapen och kompetensen för ett akut omhändertagande. Detta leder till frågan 

om varför föräldrar har uppfattningen att det inte krävs någon särskild utbildning för att arbeta som 

skolsköterska. Kanske är det så att dagens föräldrar har en uppfattning om vad skolsköterskan 

arbetar med som är baserad på de egna erfarenheterna från skoltiden och den kontakt de hade med 

skolsköterskor. Skolsköterskors profession har dock förändrats och utvecklats till en 

hälsofrämjande omvårdnad (Morberg, Lagerström & Dellve, 2009). Detta är något som kan 

framstå som otydligt för föräldrar. 
 

I denna studie visar resultatet att föräldrarna upplever besvikelse eller irritation som ett resultat av 

bristande kommunikation och/eller engagemang. I flera fall beror detta på föräldrarnas 

förväntningar på skolsköterskorna, förväntningar som skapats av en föreställning om vad som 

ingår i skolsköterskors arbete. Föräldrarna saknar kunskap om vilken utbildning skolsköterskor har 

och en reflektion är att de även saknar kunskap om att hälsofrämjande omvårdnad tillsammans 

med folkhälsokunskap och medicinsk vetenskap utgör basen i skolsköterskors profession (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). Detta tyder på att en ökad tydlighet av skolsköterskornas uppdrag 

och kompetens skulle kunna påverka kommunikationen positivt. Detta överensstämmer med vad 

Mäenpää och Åstedt-Kurki (2008) skriver om att föräldrar inte har tillräcklig kännedom om vilka 

uppgifter skolsköterskor har och att de önskar ett större samarbete med skolsköterskor för att 

kunna stödja sina barn bättre.  
 

I studien framkommer att en avsaknad av en etablerad kontakt och således kommunikation med 

skolsköterskor kan vara påtaglig i de fall där föräldrarna har barn med någon form av problem i 

skolan. Skolsköterskans sätt att kommunicera upplevs i dessa fall inte tillfredsställande. Någon 

funderade över hur det skulle ha varit om kommunikationen varit mer frekvent och skett i andra 

former och upplever att skolsköterskan är en outnyttjad resurs eftersom en oklarhet om 

skolsköterskans profession finns. Genom en bättre kommunikation och där av ett bättre samarbete 

mellan skolsköterskor och föräldrar skulle föräldrarna kunna stödjas i sin föräldraroll till gagn för 

barnen. Liknande resultat framkommer i studien av Woolfenden et al. (2014), föräldrar är experter 

på sina barn, medan vårdarna har generell kunskap om barns behov och utveckling varav ett gott 

samarbete påverkar barnets hälsa positivt. Mäenpää och Åstedt-Kurki (2008) skriver att föräldrar 

önskar ett större samarbete med skolsköterskor och att de även önskar att bli mer involverade i det 

hälsofrämjande arbetet med sina barn i skolan med mer skriftlig information om barnets 

hälsotillstånd då detta skulle aktivera föräldrar att diskutera hälsoproblem tillsammans med sina 

barn. Detta kan vara ett resultat av kommunikationsbrist mellan skolsköterskor och föräldrar.  
 

En reflektion är att det vore orimligt om samtliga föräldrar på skolan fick all information om varje 

besök hos skolsköterskan som deras barn gjort oavsett anledning. Det är en bedömning som varje 

skolsköterska måste göra från tillfälle till tillfälle. De flesta föräldrar i studien har dock barn som 

inte kräver någon särskild insats på grund av avsaknad av problem och dessa föräldrar upplever att 

sättet på vilket skolsköterskan kommunicerar är tillfredsställande.  
 

Att skolsköterskor använder sig av flera olika sätt för att kommunicera är tydligt i resultatet, och 

även hur olika ofta skolsköterskorna lämnar information eller tar kontakt med föräldrarna.  
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Hur skolsköterskorna väljer att kommunicera med föräldrarna och förmedla information upplevs i 

denna studie såväl positivt som negativt. Andra sätt att kommunicera är ibland önskvärda och 

informationen når inte alltid fram då den förmedlas genom barnen.  

 

Studien har en livsvärldsteoretisk ansats och en öppenhet och strävan efter att förstå individens 

livsvärld eftersträvas (Asp & Fagerberg, 2012). Dock kan ibland föräldrarnas resonemang 

ifrågasättas för att få en mer nyanserad bild av studiens resultat. Exempelvis är det oklart huruvida 

föräldrarna framfört sina missnöjen till skolsköterskorna då ingen av deltagarna uppgivit att de 

gjort detta och detta inte är för avsikt att studera. Det måste vara svårt för skolsköterskorna att veta 

när kommunikationen inte upplevs fungera väl om det inte kommer till deras kännedom vilket 

visar en brist på kommunikation. Föräldrarna är likväl ovetandes och oförstående till anledningen 

av valt sätt att kommunicera. Utan relation till familjen måste det vara svårt att veta om 

informationen når fram och, om inte, var problemet ligger. Kanske barnet kommit ihåg att lämna 

lappen om vaccination till föräldrarna, men föräldrarna glömt att fylla i den? Kanske bedöms ett 

telefonsamtal vara mest lämpligt men mottagaren inte svarar varav lappen skrivs? Kanske har det 

inte kommit till skolsköterskans kännedom att föräldrarna är skilda och barnet bor på flera ställen? 

Har skolsköterskan tillgång till föräldrarnas e-postadresser? Kanske är det rentav orimligt av 

ekonomiska och tidsmässiga aspekter att exempelvis posta samtlig information hem?   
 

Resultatet visar att föräldrar inte förväntar sig någon kontakt med skolsköterskorna om allt är bra 

med barnen. Som förälder finns då ingen anledning att kontakta denne och kommunikationen blir 

således en envägskommunikation som mestadels består av skriftlig information från 

skolsköterskan. Detta motsäger resultatet av studien av Mäenpää och Åstedt-Kurki (2008) som 

visar att föräldrar upplever kommunikationen som ensidig, då föräldrarna vanligtvis tar kontakt 

med skolsköterskan, oftast via e-post.  
 

Viss kommunikation sker via e-post eller via meddelanden på mobiltelefon, en reflektion som 

visar på möjligheter. Mycket av kommunikationen i samhället idag sker via Internet. Där kan 

föräldrar till exempel kommunicera med barnens lärare om skolrelaterade frågor eller med ledare 

inom föreningar som familjen är engagerad i, inte minst via sociala medier som exempelvis 

facebook. För många individer är denna typ av kommunikation den som är enklast och mest 

lättillgänglig. Värdet av kommunikation via Internet, där skolsköterskan kunnat nås via en hemsida 

med information om hälsa och välbefinnande, samt där det ges möjlighet till diskussion om olika 

ämnen som är relevanta för barn och ungdomar, påtalas i en studie av Summach (2011). Detta kan 

ses som en möjlighet för skolsköterskor att lättare nå ut till bland annat elever med exempelvis 

hälsofrämjande information och forum där elever kan ställa frågor om hälsa. Kommunikation via 

Internet kan vara ett enkelt och smidigt sätt för skolsköterskorna att lämna information till 

föräldrar om till exempel en bokad tid. En kommunikation som består av en kombination av 

personlig kontakt via till exempel telefonsamtal och möten samt enklare informationsöverföring 

via Internet skulle kunna upplevas som trygg, enkel och modern. 
 

Resultatet i denna studie visar att skolsköterskorna upplevs som en person som både föräldrar och 

barn kan känna förtroende för. Alla föräldrar har någon form av positiv erfarenhet av 

kommunikationen med skolsköterskor.  
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Flera föräldrar har erfarenheter av att skolsköterskorna visat omtanke och engagemang i sitt arbete 

och att kommunikationen som hade skett på olika sätt varit väl fungerande.  

 

Det är positivt att föräldrarna har dessa erfarenheter, särskilt då det i kompetensbeskrivningen 

framkommer att den hälsofrämjande omvårdnaden för skolsköterskor innebär ett empatiskt och 

respektfullt förhållningssätt gentemot både elever och föräldrar (Svensk sjuksköterskeförening, 

2011). Studien visar också att föräldrarna anser att skolsköterskorna har en viktig roll i skolan, 

vilket överensstämmer med Lineberry och Ickes (2015) studie som visar att föräldrar anser att 

skolsköterskors arbete i skolan är ovärderligt, då deras arbete anses ha en positiv inverkan på 

elevernas skolgång.  
  
Sammanfattningsvis visar resultatet i denna studie att föräldrar mestadels upplever 

kommunikationen med skolsköterskor som positiv, men det finns dock områden som skulle kunna 

förbättras som till exempel val av sättet att kommunicera i olika sammanhang samt en ökad 

tillgänglighet. Resultatet visar också tydligt att föräldrar inte har kunskap om vilken utbildning 

skolsköterskor har samt att föräldrar inte har kunskap om vilka arbetsuppgifter som ingår i 

skolsköterskors uppdrag, något som påverkat kommunikationen.  
 

Enligt Mäenpää och Åstedt-Kurki (2008) finns det få studier internationellt sett som belyser 

samarbetet mellan skolsköterskor och föräldrar och enligt Mikhailovich och Morrison (2007) finns 

endast ett fåtal studier som inriktar sig på kommunikation mellan vårdare och föräldrar. Vidare 

forskning i detta ämne anses värdefullt då kommunikation utgör en av grunderna i skolsköterskors 

profession. Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att studera eventuella olikheter/likheter i 

erfarenheter av kommunikationen med skolsköterskor mellan män och kvinnor. Detta med 

anledning av att det största bortfallet i denna studie var av männen då de påstod sig sakna 

erfarenheter av ämnet. Med stöd av resultatet i denna studie konstateras ett behov av kunskap hos 

föräldrar om skolsköterskors arbete och vilka uppgifter som åligger skolsköterskor att utföra. Detta 

för att kommunikationen, och relationen, mellan skolsköterskor och föräldrar ska kunna utvecklas 

vilket kan främja barns hälsa. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till föräldrar. 
 

Informationsbrev till föräldrar 

 

Information och förfrågan om deltagande i en studie om föräldrars erfarenheter av 

kommunikationen med skolsköterskor. 
 

Denna studie utförs av två skolsköterskestudenter som under den sista terminen gör ett 

examensarbete i form av en uppsats. Denna uppsats kommer att utgöras av en studie med ett 

relevant ämne för skolsköterskor, hur föräldrar upplever kommunikationen med skolsköterskor. 
 

Bakgrund och syfte 

 

Skolsköterskor möter regelbundet de allra flesta barn som går i skolan, vid planerade besök som 

hälsokontroller eller hälsosamtal, samt vid spontana besök. Många av dessa tillfällen kan 

föranleda kontakt med barnets föräldrar. 
 

Eftersom Du har barn i skolåldern är vi intresserade av hur Du upplevt kommunikationen med 

skolsköterskan/skolsköterskorna som Du har varit i kontakt med. 
 

Hur går studien till? 

 

Datainsamlingen kommer att genomföras med intervjuer av föräldrar till skolbarn. En intervju 

beräknas ta cirka 1 timme. Inför intervjun kommer Du att få en frågeguide som Du kan se som 

ett stöd för att kunna förbereda Dig. Intervjun kommer att spelas in för att sedan kunna 

sammanställas och analyseras. Om det efter sammanställning framkommer att information 

saknas i någon fråga kommer Du eventuellt att kontaktas igen för förfrågan om kompletterande 

fråga. 
 

Hantering av data och sekretess 

 

Allt datamaterial från intervjuerna kommer att avidentifieras och kommer inte kunna härledas till 

respektive deltagare. Dina svar kommer att hanteras så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Datamaterialet kommer enbart att användas i denna studie och endast av studenterna och 

handledaren. Resultatet av samtliga intervjuer kommer att sammanställas till en uppsats. 
 
 

Frivillighet 
 

Deltagande i studien är frivilligt och Du kan när som helst, utan särskild förklaring, avbryta Din 

medverkan. Alla Dina svar kommer i sådant fall helt raderas och kommer inte bearbetas vidare. 

Samtycke till intervjun skrivs på innan intervjun påbörjas. 

Någon av oss kommer att höra av sig till Dig inom kort för att avtala lämplig tid och plats för 

intervjun om Du väljer att delta. 
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Ansvariga 

 

Ansvariga för studien är skolsköterskestudenterna. Kontakta gärna oss eller vår handledare vid 

eventuella frågor. 
 

Student, Rosanna Rosenqvist, tel. 0704-536394, e-post: rosanna.rosenqvist@gmail.com 

Student, Madeleine Dicander, tel. 0708-100348, e-post: m.dicander@hotmail.com 

 

Handledare, Margaretha Larsson, e-post: margaretha.larsson@his.se 
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Bilaga 2. Frågeguide 
 

Frågeguide 

 

Syfte: Att beskriva föräldrars erfarenheter av kommunikation med skolsköterskor. 

Du väljer själv hur mycket du vill delge om anledningen till kommunikationen med 

skolsköterskan. 
 

Frågor: 
 

1. Vilken årskurs/ vilka årskurser går Ditt/ Dina barn i? 

2. Beskriv Din familj 

3. Vad arbetar Du med? 

4. Hur har Du varit i kontakt med skolsköterskan på Ditt/ Dina barns skola? (E-post? 

information genom skolan? Brev? Sms? Telefonsamtal? Personligt möte? Möte i grupp?) 

5. Vem tog initiativet till kontakten? 

6. Hur tog Du/ skolsköterskan kontakt med skolsköterskan/ Dig? (Beroende på svar på fråga 

4.) 

7. Kan Du berätta om den skriftliga kommunikationen med skolsköterskan? 

8. Kan Du berätta om en situation? Hur upplevde Du det? Varför? 

9.    Kan Du berätta om ett samtal Du haft med skolsköterskan? 

10. Kan Du berätta om en situation? Hur upplevde Du det? Varför? 

11. Kan Du berätta om ett möte Du haft med skolsköterskan? 

12.  Kan Du berätta om en situation? Hur upplevde Du det? Varför? 

13.  Är det något mer Du skulle vilja berätta för oss som Du tycker hör ihop med de frågor vi 

just pratat om? 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 
 
 
 


